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  בכרם מהר"לליגת ניווט רכוב  –דבר המתכנן 
  24.10.2015, שבת 

  
  

  מפההשטח וה
במפה תמצאו את יער עופר המפורסם על שלל שבילי האופניים שבו. סינגלים ברמות שונות, שבילי הליכה כולל 

, כולל שביל ישראל הידוע, דרכי עפר ודרכים כבושות המובילות לאתרי פיקניק. היער נמצא בשטח גבעי מיוער
  צמחיית קרקע סבוכה במקומות רבים, שאינה מאפשרת חיתוכים בשטח.

מלבד היער המפה מכילה גם את בקעת מהר"ל, שטח מישורי המשמש לחקלאות, וכן שטח מישורי ממערב ליער 
  עופר ובו מטעי הבננות של חוף הכרמל.

  המפה מעודכנת לפי תקן מיפוי של איגוד הניווט העולמי. ראו כאן:
-MTB-for-Specification-content/uploads/2010/12/International-http://orienteering.org/wp

2010.pdf-Maps-Orienteering  
  

   .2015ארז שלו ושי רם באוקטובר המפה הוכנה ע"י 
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  כינוס
  . נא להשמע להוראות סדרני החניה.מושב כרם מהר"למרכז 

  במקום שירותים, צל, מגרש משחקים וברזי מים.
  

  מדידת זמנים:
  .SIדה תהיה בעזרת מערכת במסלולי הניווט הרכוב המדי

  ₪. 10ני אפשרית ברישום מראש בתוספת כרטיס אלקטרו שאילת
  

  ומחירים רישום מוקדם
  .16:00בשעה  23.10.15שישי יסתיים ביום  הניווט הרכוב הרישום המוקדם למסלולי

  לחיצוניים.₪  40לחברי איגוד, ₪  20 –עלות 
  08:00-09:30שעות זינוק: 

  
  הרשמה בשטח

  כרצונכם.  ההרשמה בשטח אפשרית אך המועדון המארגן אינו מתחייב שיישארו מפות
  לחיצוניים.₪  50לחברי איגוד, ₪  30 –עלות 

  
  דגשים למתחרים

 לידיעתכם: זינוק וסיום באותה הנקודה. .מטרים 300 –לזינוק מהכינוס מרחק  .1
 בדרך לזינוק.חימום:  .2
 פר הסידורי של התחנה.יש קוד בלבד צמוד למס –אין תיאור תחנות  .3
 במסלול אין מים, קחו מספיק מים עמכם בהתחשב בפרופיל המסלול. .4
 מומלץ להצטייד בכלי תיקון לפנצ'רים, פנימית חלופית ומשאבה. .5
 ובציוד חקלאי. לפגוע במטעיםאין אין להכנס לשטחים חקלאיים, , /מטעיםלרכב דרך שדותאין  .6
 ת) אלא בשבילים מסומנים במפה.אין לחצות איזורים מיושבים (צבע ירוק זי .7
  יש לרכב עם קסדה. למאותגרים טכנית מומלץ גם מגיני ידיים ורגליים. .8
 שימו לב כי ביער נמצאים עוד רוכבים רבים, הולכי רגל ומכוניות. נא להתחשב! .9

יתכנו חציות של מסלולי האופניים והעממי, היו  – 9:00מסלול עממי רגלי למשפחות ייצא לדרך בשעה  .10
 ים.זהיר

  
  קטגוריותמסלולים ו

  
  מנצח  זמן  מרחק אופטימלי  תחנות  מ, קווי גובה, גודל דףקנ" – מפה  קטגוריות  מסלול
    ק"מ A4  6  7.0מ', 10, 1:10,000    עממי
  דקות 55  ק"מ A3  11  12.5מ', 10, 1:15,000  נשים, גברים  קצר
  דקות 75  ק"מ A3  16  21מ', 10, 1:15,000  נשים, גברים  ארוך
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   ואיסוף תחנות שעת גג
12:00  

  
  תכנון מסלולים:

  ארז שלו
  

  :לפרטים נוספים
  054-7717390, ארז שלו

Shalev.erez@gmail.com 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


